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Heipä hei! 
Tällä kertaa en voi oikein kiittää kirjeistä enkä korteista, sillä niitä en tosiaan ole tainnut saada kuin 
pari kappaletta. Mutta sitäkin suuremmalla lämmöllä kiitän tapaamisista kylässä, kotona ja 
kokousten jälkeen. Kiitos kädenpuristuksista, kahvista, ystävällisistä sanoista ja mielenkiintoisista 
keskusteluista! On ihanaa olla tässä maassa missä tekin olette. 

Ja siitäpä pääsenkin taas mieliaiheeseeni eli Suomen ylistämiseen. Ajatella, että 
minulla on tällainen kotimaa!  Aivan pyörällä päästäni katselen kevään tulemista. Helsinkikin on 
niin viehättävä aurinkoisine katuineen saati sitten Hernejärvi, missä viimeksi käydessäni hanki 
kannatti aamuisin. Suunnattoman vapauden tunteen vallassa hiihtelin milloin äidin, milloin siskojen 
kanssa pitkin kotikylän peltoja ja järven jäätä. En ole nähnyt suomalaista varhaiskevättä sitten 
vuoden 1976. En muistanut enää, miten kaunis se on! 

Osaan iloita monesta muustakin asiasta, mistä te ystäväni luultavasti ette ymmärrä olla 
kiitollisia. Kuten esimerkiksi siitä, ettei sisällä palella koskaan, ettei pyyheliinaa tarvitse tutkia joka 
kerta ennen käsien pyyhkimistä pistävien mukadeitten (juoksujalkaisten) pelosta. Kotiin voi soittaa 
vaikka joka päivä. Eikä ole enää yksinäisiä iltoja viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vaan saa 
nauttia vanhojen ystävien mukavasta seurasta miten paljon tahansa. Kun nyt ajattelen Tamashiman 
kaksivuotista yksinäisyyttä, niin näen sen olleen sekä pahinta että myös parasta, mitä Japani minulle 
tarjosi. Vaikeaa se oli siksi, ettei ihmisen ole hyvä olla niin paljon yksin. Mutta toisaalta olen 
kiitollinen mahdollisuudesta lukea paljon ja ajatella paljon, mihin jokailtainen ”kotiaresti” minut 
pakotti. 

Japanista on tullut monta kirjettä ja pari nauhaakin. Naapurin mummo kertoi, että 
pappa on ollut huonommassa kunnossa. Entä jos hän kuolee ja mummo jää yksin...? Viime syksynä 
avioituneelle Tamaokan nuorikolle (nimet keksittyjä) oli tullut keskenmeno. Hirmuisen surullisen 
kirjeen hän minulle kirjoitti, mutta kertoi kuitenkin, että Jumala on häntä sanansa kautta 
lohduttanut. Nuori rouva ei ole vielä kristitty, mutta hänen miehensä. on. Entinen 
englanninoppilaani Yoshida-san perheineen muuttaa toiseen kaupunkiin. Inoue-san, juuri 
kastekoulun aloittanut abiturientti, on alustavasti hyväksytty läheiseen yliopistoon, joten hänen ei 
tarvitse muuttaa pois Tamashimasta. Toinen lukiolaispoika N., joka ehti olla oppilaanani vain 3 kk, 
käy kuulemma joskus jumalanpalveluksissa. Hasegawa-pastori hoitaa hommat yksinään siihen asti, 
kun uusi norjalainen lähetti saadaan kielikoulusta ensi syksynä. 

Rouva Nagahamalta tuli kasetti, jossa hän mm. kertoi lukemistaan kirjoista. Tämä 
nuori kristitty on aina ollut kova lukemaan, mutta nyt kun minä en ole valikoimassa hänelle kirjoja, 
hän ostaa ja lukee mitä tahansa kristillisyyden nimellä kulkevaa. Nagahama-san kertoi ahdistuneena 
lukeneensa kirjan kristittyjen synneistä. Hän oli huomannut itsessäänkin epäuskoa ja pelkuruutta: ei 
kuulemma uskalla todistaa Herrastaan niin kuin pitäisi. 

Minä jäin ihmettelemään, missä on syntien anteeksisaaminen Jeesuksen 
ristinkuoleman tähden? Jos Japanin kristityt kuulevat ja lukevat vain vaatimuksia vaatimusten 
päälle, he eivät jaksa kestää uskossa. Lähetystyön ja yleensäkin kristillisen toiminnan ratkaiseva 
kohta on julistuksen sisältö. Jos ei lakia (eli käskyjä ja vaatimuksia) eroteta evankeliumista (eli 
lupauksista ja ilmaisesta pelastumisesta), niin tulokset eivät ole pysyviä. Tällä mittapuulla meidän 
pitäisi kuulemamme saamat ja lukemamme kirjat täällä Suomessakin arvostella. Nuorille kristityille 
tämä on kuitenkin vaikeaa. Rukoillaan yhdessä, että Jumala saisi johdattaa Tamashiman 
uskovaisten käteen hyviä kirjoja, esimerkiksi Lutheria. 

Olen nyt reissannut Suomea ristiin rastiin Oulusta Savonlinnaan ja lisalmesta 
Helsinkiin. Huhtikuu näyttää olevan vielä kiireistä aikaa, mutta toukokuussa ovat kalenterin sivut jo 
melko tyhjiä. Niin kiire minulla ei kuitenkaan ikinä ole, etten ehtisi teitä tavata, rakkaat ystäväni, 



kun vain otatte yhteyttä. Minua saattaa olla vaikea tavoittaa puhelimella. Jos se ei onnistu, niin 
pistäkää vaikka postikortti puhelinnumeron kanssa tulemaan, niin minä soitan. 

Olen anonut Kylväjän hallitukselta lupaa saada opiskella Suomessa vuoden verran. 
Palaisin siis näillä näkymin Japaniin vasta vuoden -84 alussa. Silloin menenkin luultavasti asumaan 
Tokioon ja tekemään opiskelijatyötä. Kaiken tämän perään on kuitenkin sanottava: Jos Herra suo ja 
me elämme. En halua ajatella vielä ollenkaan Japaniin paluuta, vaan elän näitä kevätpäiviä niin kuin 
minun ei tarvitsisi koskaan Suomesta lähteäkään... 
Ja lopuksi pari I. Hiironniemen runoa: 

Ikävän maat 

Olen käynyt 
monessa maassa ikävöimässä 
kotiani. 

Aamupala 

Kajahtavassa huhtikuun aamussa 
pälvitarjottimella 
viisi heleätä mäntyä 
kevätauringon kera. 
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